Nieuwsflits januari 2018
Samen maken we Zeist beter
Denk mee over de toekomst van Zeist
en help mee aan de burgerinitiatieven

De afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Een greep uit de belangrijkste onderwerpen
en een vooruitblik op komende bijeenkomsten en ontwikkelingen. U leest deze en andere
informatie en de achtergronden ervan in de rubrieken van www.beterzeist.nl.
AGENDA
•
•
•

Presentatie resultaten enquête Samen Duurzaam Zeist, bibliotheek,
woensdag 17 januari; inloop 19.30 uur, start 20.00 uur: aanmelden.
Studiebijeenkomst Omgevingswet, maandag 5 februari 2018 20.00 -22.00 uur
door Stichting Beter Zeist; voor meer informatie en aanmelding: hier.
Platform buurten en dorpen over SMAL: Samen meten aan
luchtkwaliteit, woensdagavond 14 februari 2018 19.45 -22.00 uur: Stichting
Beter Zeist; voor informatie en aanmelding: beterzeist@gmail.com.

NIEUWS
Presentatie uitkomsten enquête duurzaamheid
Stichting Beter Zeist helpt ook mee aan het uitvoeren van de Brede Milieuvisie Zeist. Eind
2017 is een enquête gehouden naar de betrokkenheid van de inwoners van Zeist bij de vier
zogeheten pijlers uit de Milieuvisie: klimaat en energie, circulaire economie, natuur/
landschap/ cultuurhistorie en gezonde leefomgeving. Ruim 1.500 mensen hebben die
enquête ingevuld. De resultaten van de enquête worden op 17 januari gepresenteerd in de
bibliotheek, inloop 19:30 uur, start programma 20:00 uur. Job Boot leidt de avond. Laat u
inspireren of inspireer anderen om mee te doen met concrete plannen! Lees de uitnodiging
(door te klikken wordt een PDF gedownload).
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Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor Zeist en de Zeistenaren?
Op maandagavond 5 februari 2018 houdt Stichting Beter Zeist een studiebijeenkomst
over de nieuwe Omgevingswet. Deze wet gaat op het gebied van de ruimtelijke
ontwikkeling en woon- en leefomgeving een groot aantal wetten en regelingen vervangen.
Ook komt er per gemeente een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Gemeenten kunnen
al experimenteren met de nieuwe wet. De studiebijeenkomst gaat over de betekenis van de
wet en hoe we daarmee in Zeist kunnen en willen omgaan. Voor meer informatie en opgave
klik hier.

Kozakkenput Zeist: een kunstmatige of een natuurlijke laagte?
Duurzaam Geopark Zeist
Stichting Beter Zeist heeft in 2015 het burgerinitiatief genomen te komen tot een Unesco
erkend Geopark Heuvelrug, inclusief de natte randgebieden. In het kader van het project
“Samen Duurzaam Zeist” gaat de stichting Geopark Heuvelrug i.o. voor de gemeente Zeist
de voorbereiding ervan versnellen. Zo kunnen in de loop van dit jaar de bewoners en
bezoekers van de gemeente nader kennis maken met de geologische geschiedenis en
ondergrond èn de natuur èn de cultuurhistorie van Zeist. Vrijwilligers hebben al veel
voorwerk gedaan. Dat wordt met dit door de gemeente ondersteunde project aangevuld
met 9 geopaden die met een smartphone zijn te lopen. Verder wordt er les- en
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zie verder.
Economische visies voor Zeist
Op 14 december 2017 kwamen in de Ronde Tafel zowel het lokale Economisch Kompas
Zeist als de regionale visie aan de orde, te weten de Ruimtelijk Economische Koers 20182040 van 10 Utrechtse gemeenten, U10. Belangrijke bespreekpunten waren de status van
beide visies en hoe deze zich onderling verhouden. En verder hoe ze corresponderen met
het beleidskader van de Structuurvisie Zeist en andere beleidsdocumenten van de
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gemeente. Ook de betrokkenheid van belanghebbenden en burgers bij de uitwerking van
de visies in actieplannen was een punt van zorg. Er is bezorgdheid dat de nadruk op
economische groei de identiteit en de waarden van Zeist, waaronder het behoud van groen
en landschap, teveel zal aantasten. Op 16 januari besluit de raad over de twee visies, zie
verder.
HELP MEE AAN EEN BETER ZEIST!
Het bestuur zoekt vrijwilligers die bereid zijn hun kennis en ervaring te gebruiken voor
hun woon- en leefomgeving. Dat kan onder meer op het gebied van duurzaamheid en
milieu, groen en ruimte, wonen en bouwen, verkeer en vervoer, burgerparticipatie en
deelnemen aan burgerinitiatieven zoals de Allegro-tuin of het Geopark Heuvelrug i.o.. U
kunt meewerken als bestuurslid of in werkgroepen, functioneren als contactpersoon voor
buurten, stukken schrijven, bijeenkomsten organiseren, meehelpen met projecten,
inspreken bij de gemeenteraad, publiciteit verzorgen, donateurs werven, acquisitie van
gelden, etc. Loop met ons mee en wordt enthousiast om samen met anderen mee te helpen
aan een mooi Zeist. Inlichtingen: Egbert Visscher, 030 – 6960141. Reageren of afmelden:
Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657; beterzeist@gmail.com.
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